Výše školného pro rok 2021/2022 je stanovena na 250,- Kč/měsíc
Výši měsíční úplaty za vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, stanovila ředitelka ZMŠ Bukovany pro školní
rok 2021/2022 v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.
Povinné předškolní vzdělávání od 5. roku věku dítěte až do začátku plnění povinné školní docházky (§ 123 odst. 2
ŠZ) je bezplatné.

Osvobozen od úplaty je:
1.
2.
3.
4.

zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,
pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit ředitelce školy pobírání sociálního příplatku vždy nejdéle do konce prvního týdne
následujícího měsíce. V případě, že zákonný zástupce pobírání sociálního příplatku nedoloží, musí uhradit úplatu v plné výši do
konce příslušného kalendářního měsíce. Pokud zákonný zástupce úplatu neuhradí a nedomluví si s ředitelkou školy jiný termín
placení, může být dítěti po písemném upozornění zákonného zástupce, ukončena docházka do MŠ podle § 35 zákona č. 561/2004
Sb. v platném znění.

Snížení úplaty:
Pokud dítě nenavštěvuje MŠ z vážných důvodů po celý příslušný měsíc a je řádně omluveno, může mu být
na základě žádosti zákonného zástupce a potvrzení od lékaře úplata snížena na 100,- Kč.
V případě přerušení provozu mateřské školy (§ 3, odst. 2 vyhlášky 43/2006 Sb.) je úplata za předškolní
vzdělávání stanovena podle § 6 odst. 4 vyhlášky č.43/2006 Sb. takto:
• pokud bude provoz mateřské školy omezen podobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka
mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část měsíční základní úplaty
• pokud bude provoz mateřské školy omezen v kalendářním měsíci na dobu 5 dní – úplata
zůstává stejná
• pokud bude provoz mateřské školy v kalendářním měsíci kratší než 5 dní – úplata se stanoví jako
nulová
Školné od 1. 7. do 31. 8. činí 125,-Kč pro přihlášené děti (prázdninový provoz v délce 14 dnů). Pro děti,
které v měsíci červenci a srpnu MŠ nenavštěvují, je stanovena výše úplaty 0,- Kč.
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